
  א"ב תמוז תשע"חמישי י יום   
  2011יולי  14    

  14.7.2011מיום  82' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס

, סבח יוסף, אברהם בורוכוב, יובל דוידוביץ, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . ליאת שוחט, חנן בנימינוב, טל אשכנזי

  . שאול סאלם, שלום ימין, אפי גוטמן, ה חןננ, עוזי אהרון, יחזקאל שקד  :חסרים

  . דוד חמאני, י'בנצי אזאצ, ד שלומית שפינדל"עו, רמי בן סעדון, מזל זרחיה  :משתתפים

  :על סדר היום

 .6.3.2011אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום  .1

 .₪ 625,000הסדרת צומת  ההגנה יחזקאל קזז בסך  -  1218' ר מס"תב .2

 .₪ 1,740,000ם בטיחותיים בסך הסדרי -  1219' ר מס"תב .3

 .₪ 125,127בסך  2011סימון כבישים לשנת  -  1220' ר מס"תב .4

 .₪ 3,500,000הלוואה לשיקום תשתיות מים וביוב בסך  -  1221' ר מס"תב .5

 .₪ 750,000ס מסכים בסך "שיפוץ בי -  1222' ר מס"תב .6

  .₪ 60,000בסך  - 2011סיוע בהקמת מוקד עירוני  -  1223' ר מס"תב .7

  )18:12הישיבה נפתחה בשעה ( 

  6.3.2011אישור פרוטוקול וועדת השקעות מיום  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

לקבלת " מנורה מבטחים" חברת מבקש לאשר את פרוטוקול וועדת ההשקעות להתקשר עם
  .שירותי הפקדות דמי ניהול לפנסיה תקציבית של עובדי העירייה

  .ין והמליצו למועצה לדון ולאשרוועדת השקעות וועדת כספים דנו בעני

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

  .מאושר" מנורה מבטחים"פרוטוקול וועדת ההשקעות להתקשרות עם חברת  :החלטה
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 ₪ 625,000הסדרת צומת  ההגנה יחזקאל קזז בסך  - 1218' ר מס"תב - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

מקור . ₪ 625,000קזז בסך  הסדרת צומת  ההגנה יחזקאל - 1218' ר מס"מבקש לאשר תב
  .משרד התחבורה, המימון

  .ר נשלח לחברי המועצה מבעוד מועד"מכתב הבקשה לאישור התב

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה

  ₪ 1,740,000הסדרים בטיחותיים בסך  - 1219' ר מס"תב - 3' סעיף מס

  :ש העירייהרא

, מקור המימון. ₪ 1,740,000הסדרים בטיחותיים בסך  - 1219' ר מס"מבקש לאשר תב
  .משרד התחבורה

  .ר נשלח לחברי המועצה מבעוד מועד"מכתב הבקשה לאישור התב

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה

  ₪ 125,127בסך  2011סימון כבישים לשנת  - 1220' ר מס"תב - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

, מקור המימון. ₪ 125,127בסך  2011סימון כבישים לשנת  - 1220' ר מס"מבקש לאשר תב
  .משרד התחבורה

  .ר נשלח לחברי המועצה מבעוד מועד"מכתב הבקשה לאישור התב

  .אשרר והמליצה למועצה לדון ול"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה
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 ₪ 3,500,000הלוואה לשיקום תשתיות מים וביוב בסך  - 1221' ר מס"תב - 5' סעיף מס

  .₪ 3,500,000הלוואה לשיקום תשתיות מים וביוב בסך  - 1221' ר מס"מבקש לאשר תב

  .בנק הפועלים או בנק דקסיה: מקור המימון

  :תנאי ההלוואה

  .בהתאם לתנאי השוק, 5%כולל אופציה עד  3.95%מאושרת  ריבות

  .צמוד למדד: הצמדה

  .שנים 15עד : תקופה

  .י הנוסח הנדרש על ידי הבנק"אישור תנאי המשכון עפ

  .ר נשלח לחברי המועצה מבעוד מועד"מכתב הבקשה לאישור התב

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . חדפה א :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה

 ₪ 750,000ס מסכים בסך "שיפוץ בי - 1222' ר מס"תב - 6' סעיף מס

משרד , מקור המימון. ₪ 750,000ס מסכים בסך "שיפוץ בי - 1222' ר מס"מבקש לאשר תב
  .החינוך

  .ר נשלח לחברי המועצה מבעוד מועד"מכתב הבקשה לאישור התב

  .עצה לדון ולאשרר והמליצה למו"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה

 ₪ 60,000בסך  - 2011סיוע בהקמת מוקד עירוני  - 1223' ר מס"תב - 7' סעיף מס

מקור . ₪ 60,000בסך  - 2011סיוע בהקמת מוקד עירוני  - 1223' ר מס"מבקש לאשר תב
  .משרד הפנים, המימון

  .ברי המועצה מבעוד מועדר נשלח לח"מכתב הבקשה לאישור התב

  .ר והמליצה למועצה לדון ולאשר"וועדת כספים דנה בתב

  ?מי בעד

  . פה אחד :בעד

  .ר מאושר"התב :החלטה

  )18:26הישיבה ננעלה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


